
18 de maig de 2022

Ordre del dia:

1. Presentació d’assemblea

2. Informacions generals

3. Propers concursos d’auxiliars de servei

4. Altres temes d'interés

5. Torn obert de paraules

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

08007 Barcelona

ASSEMBLEA INFORMATIVA

ADREÇADA AL

COL·LECTIU D’AUXILIARS DE SERVEI

DEL PASL DE LA UB



DADES INFORMATIVES SOBRE LA PLANTILLA 

D’AUXILIARS DE SERVEI DEL PAS L DE LA UB

Ordre del dia:

2. Informacions generals

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Gran Via de les Corts Catalanes, 585- 08007 Barcelona



(46%)

(54%)

Auxiliars de servei

Total PASL

195

1408

(13%)

(87%)

Auxiliars de servei vs Total PASL

Auxiliars de servei: dades d’1 d’abril 2022

Comitè d’Empresa del PAS Laboral



Auxiliars de servei: dades d’1 d’abril 2022
Comitè d’Empresa del PAS Laboral



DADES INFORMATIVES SOBRE EL DESENVOLUPAMNT 

DELS CONCURSOS D’AUXILIARS DE SERVEI 

CONVOCATS DES DE 2016

• CONCURSOS DE TRASLLAT I REINCORPORACIÓ D’EXCEDÈNCIES: 
FULL 184 I FULL 190

• CONCURS NOU INGRÉS PER COBRIR d’11 PLACES

D’AUXILIARS DE SERVEI EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL

INDEFINIT (OF3/2018/1)

Ordre del dia:

2. Informacions generals

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Gran Via de les Corts Catalanes, 585- 08007 Barcelona



Data de resolució: 6 de juny de 2017

Durada del concurs: 11 mesos

Resultat: 22 adjudicacions i 18 places desertes

Pressa de possessió: 20 de juny de 2017

Data de resolució: 19 d’abril de 2018

Durada del concurs: 9 mesos

Resultat: 8 adjudicacions i 34 places desertes

Pressa de possessió: 7 de maig de 2018

55% de places a concurs adjudicades 19% de places a concurs adjudicades

Resultats dels concursos de trasllat i reincorporació d’excedències

convocats des de 2016

Comitè d’Empresa del PAS Laboral



RESULTAT DEL CONCURS NOU INGRÉS PER COBRIR d’11 PLACES D’AUXILIARS DE SERVEI 

EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL INDEFINIT (OF3/2018/1)

Data de publicació del concurs: 6 de juny de 2018
Data de resolució del concurs: 18 de juliol de 2019
Durada del concurs: 1 any i 1 mes
Pressa de possessió: 1 d’octubre de 2019

Resultat:

Comitè d’Empresadel PAS Laboral.2022



RESULTAT DEL 

CONCURS NOU 

INGRÉS OF3/2018/1 

d’11 PLACES 

D’AUXILIARS DE 
SERVEI 

SEGONS

ANTIGUITAT DEL 

PASL TEMPORAL 

QUE ES VA 
PRESENTAR

Comitè d’Empresa del PAS Laboral



Ordre del dia:

3. Propers concursos d’auxiliars de servei

1. Concurs de trasllat i reincorporació d’excedències

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Gran Via de les Corts Catalanes, 585- 08007 Barcelona

2. Convocatòria de procés selectiu, en torn de nou ingrés, per accedir
a la categoria de personal laboral fix del grup IV com a auxiliar de
serveis de la Universitat de Barcelona (Codi OF3/2021/2)

3. Concurs derivat de l’aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de l’ocupació
pública.

PLACES

PLACES

PLACES
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Falta concretar:
• Bases de la convocatòria
• Data de publicació concurs
• Nº de places que es podrien

afegir al concurs per quedar
vacants amb posterioritat a
aquesta data: 5

PLACES

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Nº de places afectades: 59 places 
a data 31/10/2021

1. PROPER CONCURS DE TRASLLAT I 
REINCORPORACIÓ D’EXCEDÈNCIES



Comitè d’Empresa del PAS Laboral

CALENDARI APROXIMAT PEL DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

Publicació del 
concurs:

Darrera
setmana de 

maig

MAIG 2022

PLACES

1. PROPER CONCURS DE TRASLLAT I REINCORPORACIÓ D’EXCEDÈNCIES

A partir de quinze (15) dies hàbils des 
de la data de finalització de la 

presentació de sol·licituds, l’òrgan
convocant fa pública la llista

provisional de persones admeses i 
excloses al concurs

10 dies hábilsper 
presentar esmenes

Publicació la llista definitiva de
persones admeses i excloses al
concurs

Publicació del Tribunal

Desenvolupamnent
fins la resolució

Presentació de les 
sol·lituds

Aprox 1 mes

JUNY  2022

JULIOL  2022 SETEMBRE  2022



2. PROPER PROCÉS SELECTIU, TORN NOU INGRÉS, DE 39 PLACES D’AUXILIARS DE 
SERVEI (Codi OF3/2021/2) 

• 3 places de l’oferta d’ocupació pública de PAS pel 2018 

(DOGC núm. 7771, de 19-12-2018).

• 5 places de l’oferta d’ocupació pública de PAS pel 2019 

(DOGC núm. 8007, de 21-11-2019).

• 23 places de l’oferta d’ocupació pública addicional per a 

l’estabilització de l’ocupació temporal de PAS (DOGC núm. 
8007, de 21-11-2019).

• 4 places de l’oferta d’ocupació pública de PAS pel 2020 

(DOGC núm. 8300, de 21-12-2020).

• 4 places de l’oferta d’ocupació pública de PAS pel 2021 

(DOGC núm. 8543, de 15-11-2021).

PLACES

Comitè d’Empresadel PAS Laboral

1 es reserva per discapacitat intel·lectual

2 es reserven per altres discapacitat tots amb un 

grau igual o superior al 33 %

Té obligació de concursar el personal:

• Reingressat mitjançant l’obtenció d’una
destinació provisional té l’obligació de prendre
part en aquest concurs sempre que compleixi
els requisits necessaris

• Que es trobi en situació d’adscripció provisional
té l’obligació de concursar quan es convoqui el
lloc al qual està adscrit

.
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2. PROPER PROCÉS SELECTIU, TORN NOU INGRÉS, DE 39 PLACES D’AUXILIARS DE SERVEI (Codi
OF3/2021/2) 

PLACES

Mèrits: es certifiquen d’ofici segons el 

que consti a l’arxiu de la UB: 

0,8 punts /any complet o fracció
superior a sis mesos de serveis prestats a 
la Universitat de Barcelona a la categoria
laboral (grup IV) 

Fins a un màxim de 6 punts. I es sumaran 
a la puntuació de les proves

Ex: amb 7 anys i 6 mesos tindràs 6 pts

Puntuació Definitiva
La suma de la qualificació obtinguda

en: 1ª +  4ª  prova + Mèrits

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Atenció modificacions respecte de convocatòries anteriors!!!!!!!!

1ª prova (Obligatòria i Eliminatòria) 

Puntuació de 0 a 7 pts

Minim per superar la prova 3,5 pts

Primer exercici: coneixements teòrics

Puntuació de 0 a 3,5 pts

Mínim per superar l’exercici 1,40 pts

Segon exercici: Supòsit pràcitc

Puntuació de 0 a 3,5 pts

Mínim per superar l’exercici 1,40 pts

Ex: Si en un exercici tens 1,4 pts

En l’altre exercici has de tenir 2,1 pts

2ona prova (obligatòria i eliminatòria)

Coneixements de llengua catalana 

Certificat del nivell de suficiència (C1) o
prova de coneixements de llengua

Qualificació: Apte o no Apte

3a prova (obligatòria i 

eliminatòria)Coneixements de llengua
castellana

Qualificació: Apte o no Apte

4ª prova: entrevista (obligatòria i eliminatòria)

Puntuació de 0 a 3 pts
El tribunal establirà la puntuació mínima

X punts + Y punts + Z punts
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2. PROPER PROCÉS SELECTIU, TORN NOU INGRÉS, DE 39 PLACES D’AUXILIARS DE SERVEI (Codi
OF3/2021/2) 

PLACES

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

CALENDARI APROXIMAT PEL DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

Publicació:

Procés selectiu
2.12.2021

Darrera setmana
Publicació:

Llistat provisional 
Admesos/exclosos

Composició
Tribunal

Desembre 2022 MAIG 2022 JULIOL 2022 SETEMBRE 2022

Publicació

Llistat definitiu
Admesos/exclosos

Constitució
Tribunal

Publicació data
Primera prova

És probable que 
a partir segona quinzena

de setermbre
desenvolupament de la 

primera prova.

Però no ho sabem
Caldrà esperar la decisió

del tribunal
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1.Concurs de trasllat i reincorporació d’excedències

Els 2 concursos d’auxiliars de servei es desnvoluparan en paral·lel però es resoldràn en temps diferents: 

Es resoldrà primer:
• Prendran possessió les persones adjudicatàries de les places
• Es reubicaran les persones desplaçades
• Es determinarà les places vacants que quedarán

2.Procés selectiu, en torn de nou ingrés de 39 places

Es resoldrà a continuació de l’anterior: 
• Les 39 persones amb millor puntuació podran escollir 39 places
• Es reubicaran les persones desplaçades per ordre d’antiguitat
• Les persones que no puguin reubicar-se per manca de places

vacants o llocs de treball lliures quedaran ordenades en borsa de
treball

DESENVOLUPAMENT DELS CONCURSOS D’AUXILIARS DE SERVEI

POSTERIORMENT es desenvoluparà:
3. Concurs de 6 places d’auxiliars de sevei derivat de l’aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de l’ocupació pública. Tipologia del conurs a determinar segons els criteris establerts a la llei.

PLACES

PLACES

PLACES

Comitè d’Empresa del PAS Laboral
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PLACES

A la resolució del concurs, les 39 persones amb millor
nota escolliran plaça entre les vacants resultants del
concurs de trasllat i reincorporació d’excedències.
Però no prendran possessió.

PLACES

Previsió de finalització abans del concurs de 39
places.
Les 59 places serán escollides pels aux servei laborals
definitius, reincorporació d’excendències i possibes
promocions de l’àmbit de telefonistes.
Però no prendran possessió.
El personal desplaçat continuarà en el mateix lloc de
treball.

A continuación, el personal desplaçat del concurs de 59
PLACES, escollirà plaça per odre d’antiguitat entre les places
Vacants no escollides per les 39 places.

Les que no tinguin plaça quedaran en llista d’espera

RESOLUCIONS DELS CONCURSOS

Està previst que le resolucions singuin
amb efectes del mateix dia d’incorporció.

Es a dir, el mateix dia s’incorporaran:

1- El personal definitiu que l’hagi estat
adjudicada una plaça al concurs de trasllat
i reincorporació d’excedències

2- Les 39 persones noves auxiliars de
servei Laboral definitius a la plaça
escollida.

3- El personal desplaçat al concurs de 59
places que l’hagi estat adjudicada una
plaça en contracte d’interinitat

DESENVOLUPAMENT DELS CONCURSOS D’AUXILIARS DE SERVEI

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

PLACES

Linía
temporal
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SITUACIÓ POSTERIOR A LA RESOLUCIÓ DELS 2 CONCURSOS D’AUXLIARS DE SERVEI

1
2
3

4
5
6
7
8

9
Etc….

Llista d’espera
Ordenada i pública

Places vacants abans Places vacants desprès dels concursos

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Abans del concurs Desprès dels concursos
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PLANTILLA AUXILIARS DE SERVEI

ABANS CONCURS 39 PLACES DESPRÉS CONCURS 39 PLACES

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

1

….
5
….
10

….
15
….
20

20 PLACES VACANTS

Contrates de RO
RELLEU per JP
SC
AT
Substitució per ML

+

SITUACIÓ POSTERIOR A LA RESOLUCIÓ DELS 2 CONCURSOS D’AUXLIARS DE SERVEI

CONCURS



Ordre del dia:

4. Altres temes: fons addiconals, jubilació parcial 

anticipada, regulació dels serveis extraordinaris, teletreball

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Gran Via de les Corts Catalanes, 585- 08007 Barcelona



Fons addiconals:
Acord 12.11.21

Jubilació parcial anticipada: La UB no vol arribar a cap acord

regulació dels serveis extraordinaris: Demanada de forma reiterada la regulació dels serveis
extraordinarisdes d’el 26 de juliol sense haver rebut cap resposta

teletreball: La Gerència considera en les seves propostes que el teletreball no podrà ser aplicable als

col·lectius de l’àmbit d’informació i logistica

Comitè d’Empresa del PAS Laboral

Tancament d’estiu: La UB no vol arribar a cap acord


